Newtonlaan 115 | 3584 BH | +31 (0)30 207 40 70
info@energiepartners.com | www.energiepartners.com

Energiebelasting teruggave
Laat ons uitzoeken of u niet teveel betaald
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Energiebelasting teruggave
Iedereen die energie verbruikt, betaalt energiebelasting.
Maar betaalt u niet te veel?
De overheid heft belasting op energie zodat u hier zuiniger
en efficiënter mee om gaat. Belasting wordt dan ook per
m3 gas en per kWh stroom betaalt. Des te meer u verbruikt,
des te meer u betaalt. Op de energiebelasting zit een
zogenaamde staffel van vier zones, waarbij de eerste
kWh-en die op een aansluiting worden afgenomen hoger
worden belast. Deze staffel maakt energiebelasting
teruggave voor MKB’ers interessant!
In sommige gevallen wordt er namelijk onterecht te
veel energiebelasting betaald en valt u (voor een deel)

Scenario 1
U heeft meerdere aansluitingen op één locatie.
Door middel van een WOZ-beschikking tot
samenstel - verkrijgbaar bij de gemeente wordt er aangetoond dat meerdere aan
sluitingen tot één locatie behoren.
Een aantal voorwaarden voor de
WOZ-beschikking zijn:
	panden zijn in eigendom van
één eigenaar
panden zijn in gebruik door één partij
Idealiter is de eigenaar ook de gebruiker
panden zijn een visuele eenheid

onterecht in de duurste belastingzone. In deze gevallen
is teruggave van energiebelasting mogelijk, zodat u in de
toekomst minder belasting zal gaan betalen. Dit kan
zelfs met terugwerkende kracht over de afgelopen 5 jaar.
U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
Per scenario, per pand én per aansluiting is het verschillend
hoeveel belasting er teruggevraagd kan worden. Ook
ligt het aan verschillende omstandigheden hoe lang het
proces duurt en welke stappen ondernomen moeten
worden. Hoewel de procedure vaak tijdrovend is, loont
het zeker de moeite.
In sommige gevallen kan de teruggave tot wel
tienduizenden euro’s oplopen …

Wij kunnen dit voor u
uitzoeken en regelen!
De volgende prijzen hanteren wij voor
energiebelasting teruggave. Hierin gaan
wij uit van een ‘no cure, no pay’ policy.
Uw belasting teruggaaf
		
€0 -

No cure, no pay
(excl. btw)

€ 5.000

€ 1.500

€ 5.001 - € 10.000

€ 2.000

€ 10.001 - € 15.000

€ 2.500

€ 15.001 - € 20.000

€ 3.000

€ 20.001 - € 25.000

€ 3.500

€ 25.001 		 en hoger

€ 4.000

Scenario 2
U bent een ANBI, kerk of sociaal belang
behartigende instellingen (m.u.v. sport,
gezondheid en onderwijs). Hierbij heeft
u recht op een teruggaaf van 50% van de
energiebelasting.

Maak nu gebruik van deze
dienstverlening!
Mail naar info@energiepartners.com of
bel 030 207 40 70.

